obecní noviny
Číslo 11

Ročník 22

Rovečné 11 / 2020

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 5.11.2020
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1) Pořízení dopravního automobilu pro SDH Malé Tresné firmou Prossan s.r.o. za 1.139.800,-bez DPH
2) Výběr společnosti Letostav spol. s r.o. jako dodavatele opravy hřbitovní zdi a márnice u katolického
kostela za cenu 784.175,68,- bez DPH
3) Nabídkovou cenu společnosti SPH Stavby s.r.o. na „Obytný soubor 10RD Rovečné – technická
infrastruktura – komunikace“ v celkové výši 1.113.607,79 Kč bez DPH
4) Vyřazení drobného majetku dle předloženého návrhu (inventární číslo 55 a 117)
5) Finanční dar pro BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z.s. ve výši
1000,- Kč
6) Odpuštění nájmu po dobu uzavření provozovny místní hospody z důvodu státních nařízení
7) Pořízení akumulačních kamen do místní provozovny hospody do ceny 16.500,- Kč
8) Firmu Marek Klusák jako dodavatele webových stránek pro obec a ZŠ Rovečné
Bere na vědomí:
1) Rozpočtové opatření č.9/2020
Pověřuje:
1) Starostu podpisem nájemní smlouvy se společností Údolí Sportu z.s.


Oznámení
➢ Na obecním úřadě po dobu vládního nařízení je otevřeno v pondělí od 12:00 – 17:00 a ve středu od 7:30 11:30 a 12:00 - 13:00
➢ Od pondělí 9.11.2020 je možno uhradit vodné za druhé pololetí roku 2020
➢ Na obecním úřadě je již možnost zakoupit trička s motivem „Chudobínské borovice“. Cena za jeden kus
začíná na 280,- Kč dle velikosti.

➢ 20.11.2020 od 7:30 do 15:30 bude přerušena dodávka elektrické energie v obci Malé Tresné, Velké
Tresné, Rovečné – dolní konec

Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce listopadu oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
83 roků Bartoň Josef

82 roků Petr Emil

81 roků Mazourková Růžena

81 roků Dvořáková Marie

81 roků Navrátilová Eva

75 roků Sláma Ladislav

75 roků Dreyer Petr

65 roků Trávníček Jiří

65 roků Šerý Josef

65 roků Večeřa Zdeněk

55 roků Mokrá Jitka

55 roků Jančík Milan

Všem jubilantkám a jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let!
























